
Prefeitura Municipal de Lucas  do Rio Verde
Estado de Mato Grosso

CNPJ.: 24.772.246/0001-40
LEI N.º 1109/2004.
DATA: 07 de dezembro de 2004.
SÚMULA: Autoriza o Chefe do Executivo a alienar imóveis, através 
de  doação,  para  a  ACILVE -  Associação Comercial  e  Industrial  de 
Lucas do Rio Verde e dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito  Municipal  de Lucas  do Rio 
Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei,

Art.  1º- Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  alienar  através  de 
doação, independente de concorrência, a ACILVE - Associação Comercial e Industrial de 
Lucas  do  Rio  Verde,  pessoa  jurídica  de  direito  privado  inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.° 
33.667.031/0001-50, os seguintes imóveis:

I- 02(dois) lotes urbanos denominados Lotes 01 e 34, ambos da Quadra 
09,  Loteamento  Primaveras,  cada  um com área  de  392,87m²(trezentos  e  noventa  e  dois 
metros e oitenta e sete centímetros quadrados), no valor de R$ 7.000.00(sete mil reais) cada.

II-  01(uma) casa de alvenaria  com 49,62m²(quarenta e nove metros e 
sessenta e dois  centímetros quadrados) de área construída, no valor de R$ 18.500,00(dezoito 
mil e quinhentos reais). 

Art. 2º -  A doação dos imóveis mencionados no art. 1.° desta Lei se 
efetivará  em caráter  permanente,  irrevogável e irretratável,  mediante o cumprimento pela 
ACILVE das seguintes condições:

I  - custeie  e  responsabilize-se  com  a  construção  de  uma  casa  de 
alvenaria com área de 34,01m²(trinta e quatro metros e um centímetro quadrados) em um dos 
lotes mencionados no inciso I do art. 1.° desta Lei; 

II  -  dê publicidade  da  pareceria  firmada com a  Prefeitura  Municipal 
para realização do evento  Show de Prêmios 2004.

III - sorteie os imóveis mencionados nesta Lei no Show de Prêmios da 
ACILVE 2004.

Art. 3º- As despesas da presente Lei será por conta do orçamento 2005, 
na  seguinte  dotação  orçamentária:09.001.0016.482.0058.1046.44905100(Obras  e 
Instalações- construções de casas populares).

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.  5º- Revogam-se as  disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 07 de dezembro de 2004.
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Prefeito Municipal
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